
SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT SOCIAL

MISIONI

Garantimi i tё drejtave kushtetuese për

mbrojtje

dhe

pёrfshirje sociale,

arsim dhe formim profesional,

punësim tё sigurtë e të denjë,

sigurim shoqëror,

pёrkujdesje sociale

dhe

shanse të barabarta,

garantimin e pjesёmarrjes sё tё rinjve nё

jetёn sociale

dhe

forcimin e bashkёpunimit me partnerët

sociale.



Përgjegjësi/es i/e Sektorit të planifikimit dhe zhvillimit social ka këto detyra dhe përgjegjësi:

a. Hartimi i Planit të Veprimit Vjetor, në lidhje me Planifikimin dhe Zhvillimin Social në

qarkun Shkodër, ku të përcaktohen dhe detyrat e çdo institucioni, në bazë e për zbatim të

ligjit, duke përfshirë njëkohësisht dhe institucionet jo-publike;

b. Mbajtja e një baze të dhënash të saktë për të pasur një pasqyrim të situatës aktuale të

fëmijëve në situatë rruge në qarkun Shkodër;

c. Planifikimi i shërbimeve të specializuara për fëmijët në situatë rruge, në bashkëpunim me

bashkitë e qarkut dhe njësitë administrative përkatëse;

d. Hartimi dhe zbatimi i politikave (nën drejtimin e eprorit për hartimin e politikave)

standardeve/ marrëveshjeve/ procedurave etj, për të ndihmuar individët (fëmijë apo të

rritur), familje, grupe të ndryshme shoqërore dhe, komunitete të caktuara, në nevojë, që të

zhvillojnë aftësitë dhe burimet për të cilat ata kanë nevojë për të realizuar dhe për të rritur

funksionimin social të tyre;

e. Mbledh dhe përgatit takimin me Komitetin e Vlerësimit të Nevojave dhe Planifikimit të

Shërbimeve;

f. Organizon dhe zbaton politikat për t'iu përgjigjur nevojave të tjera sociale të qarkut

Shkodër për çështje të tilla, si mosdiskriminimi racor, fetar, barazia  gjinore,  dhe lufta

kundër varfërisë.

g. Përgjegjës për planifikimin e mundësive të ofrimit të shërbimit të specializuar shtresave

në nevojë të sipërcituara.

h. Organizimi i trajnimeve në kuadër të zhvillimit të kapaciteteve profesionale të stafeve

lokale të shërbimeve sociale, në përmbushje dhe garantim të shërbimeve për mbrojtjen e

fëmijëve në situatë rruge;

i. Menaxhon programet dhe projektet sociale në mbështetje të kategorive të ndryshme, në

bashkëpunim me partnerët me qëllim përmirësimin e shërbimeve;

j. Merr pjesë në takime pune, me përfaqesues të Njësive Vendore të Qarkut Shkodër , të

OJF-ve, të institucioneve publike të arsimit, rendit, institucioneve publike e private të

shërbimeve sociale, për çështje të ndyshme sociale;

k. Organizimi i seminareve dhe takimeve edukuese mbi fenomene të ndryshme sociale;



l. Drejtimi i fushatave sensibilizuese (nëpërmjet fletëpalosjeve, posterave dhe materjaleve

ndihmëse) për tema të tilla si: Stresi dhe Ankthi, Dhuna ndaj Gruas, HIV-AIDS, Droga,

Duhani, Alkooli, Planifikimi Familjar, Aborti etj;

m. Hartimi i një Studimi Vjetor, mbi Planifikimin dhe Zhvillimin Social në qarkun Shkodër;

n. Rrjetëzim të kapaciteteve dhe burimeve të aktorëve lokal/rajonal kryesorë në shërbim të

fëmijëve;

o. Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga Titullari i institucionit. Ka detyrimin të përmbushë

çdo urdhër tjetër apo porosi (me shkrim dhe me gojë) të nivelit epror në kuptimin e

hierarkisë, që nuk përfshihet në pikat më lart, nuk përbëjnë shkelje ligjore, dhe që nuk

cënojnë dinjitetin e zyrtarit/es.

p. Në kuadër të ristrukturimit dhe faktit që struktura e Këshillit të Qarkut Shkodër ka 10

zyrtarë, Pozicioni i mbajtjes së Protokollit, detyrat e kryera nga zyrtarja e Arshivë dhe

Protokollit, me ikjen e saj, do të realizohen nga Përgjegjësi i Sektorit të Planifikimit dhe

Zhvillimit Social, duke realizuar detyrat e mbuluara nga pozicioni i mbyllur si rezultat i

ristrukturimit

 Protokollimi i të gjitha materialeve të ardhura;

 Protokollimi i shkresave që vijnë nga drejtoritë dhe sektorët brenda

institucionit;

 Dërgimi në kohë i korrespondencës së Këshillit të Qarkut Shkodër;

 Shpërndarja e shkresave sipas siglimit të bërë nga Titullari i institucionit;

 Dërgimi i materialeve të drejtorive e sektorëve,  sipas destinacionit

përkatës;

 Shumfishimi i dokumentacionit sipas nevojave;

 Sistemimi dhe vënia në dosje të veçantë për secilin sektor të shkresave të

përfunduara gjatë ditës, etj, detyra dhe mënyrë funksionimi që do të

rregullohet me Rregulloren për Arkivat që do përgatitet e miratohet në

mbledhjen e ardhshme të KQSH-së.


